
  أستفسر حول موضوع تلّبس اجلين باإلنس . السائل :

  أيوه . الشيخ :

فكثري من األدبيات صدرت حتّذر من اجلان ومن التلّبس وحول مسألة إخراج اجلّن ذه الطرق اليت  السائل :

  ين حبينا نسمع رأيك يف هذا املوضوع ؟نسمعها يع

حنن كثريا ما نسأل عن هذا و اليوم بالذات سألين سائل من الّضّفة الغربّية ، بيقول أنه هو نسب هذا  الشيخ :

إىل غريه ، لكن كأّين شعرت هو املعين بأنه هناك شخص من اإلخوان الطيبني له أخ جين صاحل وأنه يستقي منه 

معه طويال يف هذا الصدد وقال يل إذا شئت أنا آتيك على موعد حتدده لكي نعطيك بعض  األخبار فأنا تكّلمت

التفاصيل قلت له آسف ألين أعتقد أن االستعانة باجلن أو املؤاخاة مع اجلن كما يقولون اليوم هذا سبيل ضالل 

وأنه كان رجال من اإلنس (( وأنه ال جيوز للمسلم أن يستعني مبن يظن أنه من اجلن ألنه لقوله تبارك وتعاىل 

باإلضافة إىل ذلك أن املسلم خيالط أخاهم املسلم اإلنسي سنني  يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا ))

طويلة وهو واثق به وإذا بعد هذا السنني كلها يتبني أنه ليس كذلك وهو مثله يعامله ويفهم منه ويأخذ ويعطي و 

عرف هذا الشخص اللي هو من عامل ما يسمى اليوم مبا وراء املادة  و إىل آخره ، فكيف بإمكان اإلنسي أن ي

كيف بإمكانه أن يعرف بأنه مسلم أو كافر أو يعرف بأنه صاحل أو طاحل وحنن اإلنس ما عاد نتمكن من الوثوق 

بعضنا يف بعض ولذلك فنحن نرى سد هذا الباب إطالقا إال فقط مما ثبت يف السنة عن النيب صلى اهللا عليه 

لم أوال وعن بعض علماء املسلمني ثانيا ويف مقدمتهم شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا من تالوة بعض وس

اآليات القرآنية على املمسوس من اجلن هذا ميكن أن يقال جبوازه وفادئته ملموسة قدميا وحديثا أما التوسع بأكثر 

ه من املمكن أن يضلل هذا اإلنسي ذا اجلين مبا قد من هذا القدر فهذا ال جيوز شرعا ألنه من مزالق األقدام وألن

  يقدمه إليه من أخبار أو معلومات يتوهم اإلنسي أا معلومات صحيحة وصادقة هذا ما نعتقده وندين اهللا به .

  أستاذي عملية دخول اجلين يف اإلنس ؟ السائل :

،وثانيا يء  خبطه الشيطان من المس ))(( كالذي يتهذا ال ميكن إنكار أوال لظاهر اآلية املعروفة  الشيخ :

بعض األحاديث وكما تعلم أن السنة دائما توضح القرآن وتفسره وتزيده بيانا على بيان ففي بعض األحاديث بأن 

النيب صلى اهللا عليه وسلم مر مبرأة عجوز وعندها صيب هلا يصرع فقرأ النيب صلى اهللا عليه وسلم عليه بعض 

ملتلبس بذلك الغالم وأمره باخلروج فخرج وكأنه خرج من بدن ذلك الصيب شيء من اآليات وخاطب اجلين ا

الدخان ، مث تابع النيب صلى اهللا عليه وسلم طريقه فيما كان يف صدده وملا رجع مر أيضا باملرأة العجوز فسأهلا 

ى ظاهرها وأنه ال جمال عن صبيها أو غالمها فأجابت بأنه واحلمد هللا خبري فمثل هذا يؤكد أن معىن اآلية هو عل



إىل تأويلها كما يفعل اليوم بعض اإلسالمني املعاصرين الذين حياولون أن يقربوا كثريا من األمور الغيبية إىل العقول 

البشرية وخباصة إذا كانت هذه العقول من العقول املادية اليت مل تتشرف بشرف اإلميان وأول شرط من شروط 

(( ألم ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى رك وتعاىل يف القرآن يف أول سورة البقرة اإلميان هو كما قال اهللا تبا

، فنحن معشر املسلمني ورمبا يشاركون يف هذا بعض املتدينني  (( الذين يؤمنون بالغيب ))من هم  للمتقين ))

وهذا اإلميان وذاك  ببعض األديان األخرى املنحرفة نؤمن بشيء امسه جن ، كما نؤمن بعامل ثالث أال وهم املالئكة

من اإلميان بالغيب الذي ال يدخل يف عامل احملسوسات واملاديات فلهذا جيب اإلميان أوال باجلن كخلق من خلق 

اهللا عز وجل وأّن هلم يعين طبائع وهلم عادات جاء ذكرها يف بعض األحاديث الصحيحة ومنها ما يتعلق بسؤالك 

  ما ذكرته لك آنفا .

  خريا .     جزاك اهللا  السائل :

  وإياك . الشيخ :

  أستاذ بالنسبة لتشكل اجلن على شكل بعض املخلوقات ؟ السائل :

هذا أيضا وارد وحيضرين ذه املناسبة قصة أيب هريرة حينما كان حارسا على بيت املال حيث كان ليلة  الشيخ :

فهجم عليه و قبض عليه و يريد حينما رأى شخصا ال يدري من أين دخل حيثو يف ثوبه من التمر من بيت املال 

أن يسّلمه للّنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم فاستعطفه وقال إّين رّب عيال وفقري ومن هذا الكالم اللني فرتّجاه أن يطلق 

  . ...سبيله فحّن قلب أيب هريرة وأطلقه ملا أصبح الصباح 

  سائل آخر : الّسالم عليكم .

ا أصبح الّصباح ذكر للرسول عليه السالم ما وقع له فقال له عليه  و عليكم الّسالم و رمحة اهللا , الشيخ :
ّ
مل

، وفعال عاد إليه يف الليلة الثانية وعاد الشيطان إىل استعطافه املذكور آنفا  ( ذاك شيطان وسيعود إليك )الّسالم 

 شيطان وسيعود إليك )( ذاك فأيضا أطلق سبيله مث ذكر ثاين يوم ما وقع له مع الّشيطان فأّكد له قوله الّسابق 

وهكذا جاء الشيطان يف املرة الثالثة فلما ألقى القبض عليه وأراد أن يأخذه إىل الّرسول عليه الّسالم قال أطلقين 

وأنا أنصحك بنصيحة إذا قرأت آية الكرسي حينما تأخذ مضجعك فإنه ال ميسك يف تلك الليلة إنس وال جان 

طلق سبيله ويف الصباح ذكر أبو هريرة للرسول عليه الّسالم ما فعل مع فكأنه دخل يف قلبه صدق هذا الكالم فأ

، فهذا حديث يف صحيح البخاري وهو يؤكد أن  ( صدقك و هو كذوب )الّشيطان قال كلمته املشهورة 

للشيطان حق التمّثل وقدرة الّتمّثل بالّصور اليت يريدها ويف صحيح مسلم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان 

ي ذات ليلة أو ذات يوم بأصحابه فرأوه وهو يؤّمهم كأنّه مّد يده ويقبض على شيء وبعد الّصالة قالوا له يصلّ 



( نعم لقد هجم علّي شيطان بشعلة من الّنار يريد أن يقطع علّي رأيناك يا رسول اهللا فعلت كذا وكذا قال 

 دعوة أخي سليمان عليه صالتي فأخذت بيدي وشددت على عنقه حتى وجدت برد لعابه في يدي ولوال

فهذه أمور يعين ال  الصالة والسالم لربطته بسارية من سواري المسجد حتى يصبح أوالد المدينة يلعبون به )

ميكن للمسلم الذي يؤمن بعامل الغيب أوال مث يؤمن مبا صح من األخبار ثانيا إال أن يؤمن ذه احلقيقة ، هذا هو 

  خري .اجلواب أيضا على هذا السؤال األ

  جزاك اهللا خريا . السائل :

كان يف النية إعادة طبع كتاب صيحة احلق للمرحوم أبو الوفاء حممد درويش يف احلقيقة بعد ما مسعت   السائل :

  جوابك هذا سيتوقع طبعه إن شاء اهللا .

ادوا جّدا هم أنصار السنة كان عندهم غلو يف هذا اجلانب ، يعين مع األسف أنصار السنة يف مصر أف الشيخ :

من ناحية العقيدة والتوحيد و لكن كانوا مقصرين مع السنة وما خدموا السنة كما هي تستحق من اخلدمة بل و 

  غرسوا يف أذهان املنتسبني إىل أنصار السنة هناك أمورا يعين تتربأ السنة منها ، ولذلك فموقفك هذا جيدا .

  إن شاء اهللا . السائل :

من التعليق أنا بعيد عهد بالكتاب فإذا مل يكن هناك شيء آخر فيحسن أن يعّلق  أو إذا طبع مع شيء الشيخ :

" أىب اهللا على هذه الّنقطة ويطبع الكتاب ألّن ال خيفاك أّن األمر كما روي عن اإلمام الّشافعي رمحه اهللا من قوله 

" ما يه كما صّح عن اإلمام مالك فالبّد من أّي كتاب ينشر إال يكون فيه أشياء يعين تؤخذ عل أن يتم إال كتابه "

  فإذا كان ال يوجد يف هذا شيء إال هذه النقطة فأنا أنصح بأن ينشر مع التعليق . منا من أحد إال رد وُرد عليه "

  نعم . السائل :

  أي نعم . الشيخ :

  أيهما األفضل األخذ باألحوط أم باألصح دليال ؟ السائل :

  أم باألصح ؟ الشيخ :

  دليال .السيائل : أصح 

ال شك هذا هو الواجب ، أي نعم االحتياط إمنا يكون إذا تشات عليه األدلة أما إذا صح عنده  الشيخ :

وترجح عنده فاالحتياط هنا ال وجه له ، على أننا نقول يف بعض األحيان ال ميكن إلنسان مطلقا مهما كان تقيا 

و لذلك  (( ولو شاء اهللا ألعنتكم ))جّل يقول  ورعا أن حيتاط يف كل شيء وإال أصيب بالعنت واهللا عّز و

أما حينما يثبت عندك  ( دع ما يريبك إلى ما ال يريبك )فاالحتياط له مكان حمدود جدا كما قال عليه السالم 



( هلك المتنطعون هلك  الصواب بدليل شرعي فهناك االحتياط داخل يف عموم قوله عليه الصالة و السالم 

  . طعون )المتنطعون هلك المتن

( ال سبق إال في خّف أو نصل أو جزاك اهللا خري شيخنا الّنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم يقول يف احلديث  السائل :

  ، احلديث هذا ال سبق يشمل مجيع املسابقات اليت حتدث غري هذه حمرمة تكون غري هؤالء الثالث ؟  حافر )

ا ما كان يرتبط بالغاية من هذه األمور الّثالثة هو منطوق احلديث هكذا ، لكن ميكن أن يلحق  الشيخ :

املنصوص عليها يف احلديث , يعين السبق هنا ألنه يكون مساعدا يف تقوية املسلمني على االستعداد حملاربة 

الكافرين فأّي مسابقة من نوعية جديدة مل تكن معروفة من قبل فيها نفس اهلدف ونفس الغاية وليس فيها هدف  

  و داخل يف احلديث يف عّلته وغايته ليس يف منطوق لفظه .كسب املال فه

 ...يعين كاملسابقات الدينية يعين يقدم احلكام أو من خارج من يتسابقون أن يقدم هلم هدايا من أجل  السائل :

  ؟

يبدو يبدو أّن الّسبق املذكور يف احلديث مش واضح معناه يف ذهنك ألنه بناء على سؤالك التوضيحي  الشيخ :

ألخري ، سيختلف جوايب متاما على السابق ألين أقول هذه اهلدايا اليت تقدم للمتسابقني سواء يف حفظ القرآن أو ا

يف اإلجابة عن بعض املسائل العلمية هذا ليس سبيال مشروعا ، وليس هذا من السبق املذكور يف احلديث السبق 

بق اآلخر أخذ اجلعل من اآلخر ، فهنا فيه ما يشبه املذكور يف احلديث هو اثنان يتسابقان على اخليل فأيهما س

املقامرة متاما ، ولكن شتان ما بينهما املقامرة حظك ونصيبك والغرض منه كما قلت لك آنفا كسب املال أما هنا 

الغرض منه تقوية البدن تقوية املركوبة للجهاد يف سبيل اهللا وحنو ذلك مع ذلك فالشارع احلكيم مسح بأن يأخذ 

من املسبوق شايف ؟ هنا شيء آخر يقال للمتسابَقني أو للمتسابِقني من سبق منكم فله هدية كذا ،  السابق

هذا جائز لكن ليس هو السبق هذا امسه جعالة أما ملا يدفع واحد لآلخر مقابل انتصاره عليه وتغلبه عليه ، 

  طرفني متسابقني .

  ال ؟إذا سبقتك أعطيك جعال وإذا سبقتين تعطيين جع السائل :

ال ال .إذا سبقتك تعطيين جعال و العكس بالعكس ، إذا سبقتك تعطيين مثال عشر دنانري وإذا سبقتين  الشيخ :

أعطيك عشر دنانري هذا هو السبق أما اجلعالة حنن نتسابق وأبو أمحد يقول من سبق منكما فله كذا هذه جعالة 

بقات الدينية هذا ما جيوز ألنه هذا ينّشأ جيل جديد وهذه ما فيها إشكال واضح إىل هنا ، بدنا نرجع إىل املسا

ال حيفظ القرآن إال طمعا يف املال وال حيفظ املسائل العلمية إال طمعا يف املال , ال يصلي بالناس إماما إال مقابل 

ا  وظيفة وال يؤذن هللا  إال مقابل معاش وهكذا , وهذا ربنا عز وجل جعل قاعدة جيب على املسلمني أن يتشّبثوا



(( فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمال صالحا دائما وأبدا يف كّل منطلقهم يف حيام الّدينية وهي قوله تعاىل 

  . ...،  وال يشرك بعبادة ربه أحد ))

  أبو ليلى : هذا شيخنا جديد . 

  أطعمك اهللا من عسل اجلنة . الشيخ :

  أبو ليلى : اللهم أمني .

  ظهر لك ؟ الشيخ :

  نعم . السائل :

  هنا لو قيل إن هذا يقوي يعين أيضا جانب األمة من حيث العلم وحتصيل العلم ؟ ... السائل :

فيه هناك فرق ، هناك فرق هذا دين حمض أما ركوب اخليل ما هو دين حمض فهذا جيعل وسيلة فباعتباره  الشيخ :

  ما فيه مانع اختاذ السبق هذا ؟ أنا ظننت انتهى !

  عليه سؤال هذا اللي كنت ما أدري ؟فيه بناء  السائل :

  يذكر أهل العلم احمللل يف املسألة ؟ السائل :

  حديث احمللل ضعيف . الشيخ :

لكن يف إعالم موقعني بدايته كأين قرأت أن ابن القيم أنكر عليه أو أخذ عليه فتياه بالسبق بدون حملل  السائل :

  ؟

  أيه أنكر عليه لكن املنكر منكر عليه ! الشيخ :

  نعم أخذ عليه يف عصره أنه كان يفيت يف السبق بدون  لسائل :ا

  أنا عارف يا أخي الذين ينكرون عليه . الشيخ :

  كالمهم باطل أصال .  السائل :

  أي نعم ، استنادهم على حديث ضعيف ال تقوم به احلجة . الشيخ :

  . ...احلديث يف سنن أيب داود  السائل :

  نعم . الشيخ :

سائل شيخنا يقول عندي حمل خاص للنساء يف بيعه وشراءه وهذا احملل قد يعرض العامل به احلليب : يقول ال

  للفتنة فهل علّي إمث بعد املوت إذا فنت من بعدي من الورثة أو املشتغلني فيه ؟

( لعن اهللا آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ال شك يف ذلك ألن هذا كما شرحنا فيما يتعلق حبديث  الشيخ :



ألّن احلديث نابع من التعاون على املنكر واألصل القرآين يقضي على كل هذه الوسائل اّليت تؤّدي إىل املنكر  )

،و لذلك جاء  (( وتعاونوا على البّر والّتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان ))أال وهو قوله تبارك وتعاىل 

، فإن كانت آثارهم حسنة كتبت وإن كانت  رهم ))(( ونكتب ما قّدموا وآثاقوله تبارك وتعاىل يف سورة يس 

( ومن سّن في اإلسالم سنة سّيئة فعليه آثارهم سّيئة كتبت وذلك مما هو يؤكده قوله عليه الّصالة والّسالم 

  . وزرها و وزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء )

  طبعا وبالنسبة للعامل فيه له حصة واحدة فكيف يتصرف مثال ؟ شيخنا فيه ورثة للمحل هذا ورثة كثر السائل :

  كيف يتصرف ؟  الشيخ :

  نعم له حصة يف احملل هذا ،واحملل مقسم على سّت حصص ؟ السائل :

  واهللا أما كيف يتصرف فهذا ليس له عالقة بالفقه هذا يعاجل بينه وبني الشركاء ! الشيخ :

  وانه وأخواته ؟إخ ...يعين لو تركهم حلاهلم  السائل :

  لو تركه اهللا يغنيه من فضله . الشيخ :

  يعين معليش يرتكهم . السائل :

  ما عليه شيء لكن األصل يطالب حبقه . الشيخ :

احلليب : يقول ما حكم من وضع بعض آيات من القرآن أو قرآن على مكان فيه وجع من جسمه مستشهدا 

  جبواز الرقية على مكان الوجع بالقرآن الكرمي ؟

ال هذا ليس مشروعا . الرقية هو أن يتلو اإلنسان على نفسه أو على موضع مرضه مبا جاء يف القرآن أو  الشيخ :

يف بعض األدعية الصحيحة عن الرسول عليه السالم أّما أن يستعمل حجابا فهذا من احملدثات وبعض العلماء 

ّل ما يعلق فهو متيمة لكن بني أن يكون هذا املعلق  املتقّدمني يعتربونه متيمة ولو كان من كالم اهللا عّز وجّل فك

كالم هللا عز وجل أو دعاء من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبني أن يكون من الكالم الغري مفهوم الذي قد 

يكون شركا وقد يكون ضالال فهذا هو الفرق ولكن يف النتيجة كّله متيمة إال أنه بعض الشر أهون من بعض فال 

لرقية أما تعليق آية أو حديث يف مكان ما من اإلنسان أو من الدار أو ما شابه ذلك فهذا من حمدثات جيوز إال ا

  األمور .

  أثر بن عمرو يف تعليق آيات على ابنه صح أم ال ؟ السائل :

  ال ما صح . الشيخ :

  ؟ ...يف نفس اال القراءة على املاء بعض الناس يعاجلون بعض حاالت  السائل :



  ال ما صح . : الشيخ

شيخ أخريا اإلخوة يف هولندا نود أن نسمع منكم قصرية هناك لإلخوان إن شاء اهللا نوصلها بواسطة  السائل :

  هذا الشريط ؟

  النصيحة خطرية وهي أن يرحلوا ! الشيخ :

  مثل شيخنا ما تفضلت أنت يعين  تلك الشروط يكون بينهم طالب علم . السائل :

  ومسجل عندك !معليش هذا سبق  الشيخ :

وبني  ) ...( ال يحل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث كيف جيمع بني قوله عليه الصالة والسالم   السائل :

  النصوص األخرى اليت تبيح الدم يف غري هذه الثالث ؟

  مثل ؟ الشيخ :

  القتل بسبب اخلمر يف الرابعة والذي وقع على البهيمة ؟ السائل :

هذا كان شرعا فإذا زاد شرع جديد أضيف إليه  ( ال يحل )ن أجل تقريب املسألة كويس مثال واحد م  الشيخ :

.  

  هل الرواية متقدمة أم متأخرة ؟ السائل :

ال مش ضروري أبدا املهم أنه حكم خيتلف عن احلصر املذكور يف احلديث السابق هذا هو اجلواب إيش  الشيخ :

  فيه ؟

  آخر سؤال . السائل :

سبة للضرائب والرخص هل جتوز شرعا يف الزمن احلايل ، الضرائب والرخص اليت تأخذها من يا شيخ بالن السائل :

  احلكومة هل جتوز شرعا ؟

أظن سؤالك مش واضح ألنك أنت ما تقصد هل جيوز أن ندفعها تقصد هل الدولة جيوز هلا أن تضرا  الشيخ :

  ؟

  أقصد هل حيوز أدفعها إذا فرضت علينا ؟ السائل :

  ا حسنت ظين فيك لكن أبيت علّي ! هل بإمكانك أن ال تدفعها ؟أن الشيخ :

  وإذا كان بإمكانك فهل علّي إمث ؟ السائل :

  ال امسح يل مش وإذا كان ، هل بإمكانك أال تدفعها ؟ الشيخ :

  أنا سؤايل الذي أريد أن أسأله ؟ السائل :



  . ...اهللا يهديك الظاهر سرت العدوى إليك من جانبك !  الشيخ :

  يا شيخ ليس بإمكانك . سائل :ال

وأنت ال تستطيع ال مسح اهللا أن  ( صل قائما )إذا كان ليس بإمكانك شو رأيك يف قوله عليه السالم  الشيخ :

  تصلي قائما فهل تسأل هل أصّلي قائما ؟

  ال طبعا . السائل :

  فهذا أيضا ال طبعا . الشيخ :

  شيخ  ؟ لكن السؤال إذا استطعت يرتتب علّي إمث السائل :

  نعم . الشيخ :

  هاي سؤايل إذا استطعت أن أرب هل يرتتب علّي شيء هذا هو سؤايل ؟ السائل :

  بالغش والكذب فال جيوز . ...إذا استطعت باليت هي أحسن فهو جائز أما  الشيخ :

يف قراءة عندما يقرأ  النهي الوارد يف عن القراءة للفاحتة من املأموم كنا نتناقش مع اإلخوان أنه يعين ما السائل :

( من اإلمام يف اجلهرية فنسكت ، فقالوا النهي الوارد عن القراءة أثناء قراءة اإلمام كما حدث يف قصة من 

فهل النهي يعين أو احلالة ال يقرأ املأموم حىت وإن سكت اإلمام يف الفاحتة أم النهي عن  ينازعني في القرآن )

  القراءة أثناء قراءة اإلمام ؟ 

إذا أردنا أن جنيب عن السؤال دون أن نفكر يف صحة السؤال فاجلواب إذا كان هناك سكتات لإلمام  يخ :الش

يسكت فيها فيقرأ ، لكن هل هناك سكتات ، هل هناك سكتات بإمكان املقتدي أن يقرأ فيها على األقل 

ذا أدرنا أن جنيب عن السؤال الفاحتة اليت أن األصل فيها ركن من أركان الصالة هذا ما أشرت إليه يف قويل إ

  فاجلواب نعم ، ما دام هناك سكتات فيقرأ لكن أين هذه السكتات ؟

  مشروعة . السائل :

طبعا ، لكين أنا أقول و هذا ما أفعله بنفسي ألننا ال نستطيع أن نصحح مفاهيم كل الناس وخباصة  الشيخ :

نصلي وراء اإلمام وإذا به يسكت ملاذا ألن مذهبه الذين مل يسمعوا الصواب من الرأي فيما اختلف فيه الناس ف

شافعي فأنا اهتبل فرصة سكوته وأقرأ ذلك خري من أن أمت صامتا ألنه أوال أشغلت نفسي بطاعة ليس هناك ما 

ينهى عنها وثانيا أخذت باألحوط حينما وجد السبب الذي يفتح باب االحتياط يف الدين أّما إذا مل يكن مثل 

إمام يّتبع السنة وهو يعلم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يكن يسكت كما شرح ذلك ابن هذه الّسكتة من 

القيم رمحه اهللا يف زاد املعاد مل يكن يسكت بعد قراءة الفاحتة سكتة طويلة حبيث إا تتسع لقراءة الفاحتة من 



ويلة لقيل له كما قيل له يف الّسكتة املقتدين خلفه ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم لو كان يسكت هذه الّسكتة الط

األوىل بعد تكبرية اإلحرام كما جاء يف صحيح البخاري من حديث أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه قال كان رسول 

( اللهم باعد اهللا صّلى اهللا عليه وسلم إذا كرب للصالة سكت هنيهة فقلنا يا رسول اهللا ماذا تقول ؟ قال أقول 

وذكر الدعاء بتمامه إذا السكتة الطويلة تلفت  ) ...ما باعدت بين المشرق والمغرب بيني وبين خطاياي ك

األنظار وحتفز اهلمم لتعرف ما وراء هذه الّسكتة ولذلك توّجهوا بالّسؤال للّرسول عليه الّسالم فأجاب بأّين أقرأ 

ة والتأمني عليها كانوا أيضا دعاء االستفتاح فلو كان الرسول يسكت أيضا أخت هذه السكتة بعد قراءته الفاحت

يقولون أرأيت سكوتك بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع ماذا تقول لكن ال يوجد شيء من هذا إطالقا فعلى 

الرغم من أنه األصل أنه لو وقعت سكتة طويلة تلفت األنظار أّن الّدواعي تتوّفر لنقل هذه الّسكتة مع أنّه مل 

الّسالم بعد تكبرية اإلحرام نقول أن هذا دليل أنه عليه الّسالم ما كان يسكت تنقل فقياسا على سكتته عليه 

هذه السكتة الطويلة ، اخلالصة أن السؤال نظري ما هو عملي إال يف حالة إذا ابتلينا بإمام يرى هذه السكتة 

املقتدي من قراءة مشروعة فحينئذ حنن تبلها فرصة ونقرأ الفاحتة وليتهم إذ سكتوا سكتة طويلة حبيث يتمكن 

  الفاحتة بتمامها لكن ما أذكر أبدا أّنين متّكنت من قراءة الفاحتة بتمامها فإذا هم يسكتون وال يسكتون .

اليوم واحد قرأ لنا الفاحتة و قرأت قل هو اهللا أحد , قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بعده هو  السائل :

  . ... يف الركعتني ...يف اجلهريّة يف الفجر 


